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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova 

din data de 31 octombrie 2016, ora 15,00 

 

 La şedinţa Consiliului judeţean, convocată prin Dispoziţia nr. 374 din 

26.10.2016 a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova, au fost prezenţi domnul 

Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi următorii  34 de 

consilieri judeţeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătraşcu Vasile, Ardeleanu Vasile, Bănică 

Alexandru, Bozianu Nicoleta-Cătălina, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru 

Cristian, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareş-Dan, Hornoiu Gabriel, Ionescu 

Fabioara, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Meşca Darius- Dumitru, Moagher 

Laura-Mihaela, Neaga Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nicolae 

Andrei, Nistor Marian-Tudor, Papuc Rodica-Mariana, Pinţoiu Toma, Pîrvu Ionel, 

Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicuşor, Sepşi Daniel, Soiu Mihail-

Iulian, Toma Horia-Victor, Tomoşoiu Adrian, Tudora Dorin şi Tudoran Lorin-

Gabriel. 

 Au lipsit domnii consilieri judeţeni Ilie Mihai-Viorel şi Viter David-Andrei. 

 De asemenea, la şedinţa Consiliului judeţean au participat următorii invitaţi: 

dl. Mihail Pavel, secretarul judeţului Prahova; dna Maria Dovîncă, directorul 

executiv al Direcţiei economice; dna Livia Barbălată, director executiv al Direcţiei 

generale tehnice şi patrimoniu; dl. Ion Iordăchescu, directorul executiv al Direcţiei 

servicii şi achiziţii publice; dl. Marius Constantin Nicolae, directorul executiv al 

Direcţiei proiecte cu finanţare externă; dna Elena Ion, şeful Serviciului resurse 

umane; dna Daniela Găvan, șeful Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției 

economice; dl. Marius Niculescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 

dl. Ion Florea, directorul economic al Spitalului Judeţean de Urgență Ploiești; dl. 

Mihail Negru, manager contract UIP la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. 

și reprezentanţii presei. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Bună ziua! 

  Din motive tehnice, nu avem laptop. 

  Vă rog să acceptaţi o explicaţie simplă: laptop-ul s-a defectat. 

  Cu îngăduinţa dumneavoastră, v-aş ruga să începem. 

  Dacă doriţi mai multe informaţii despre punctul 13, proiectul cu 

suplimentarea, pot să vi le furnizez în acest moment.  

  Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 
   

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean 

Prahova din data de 31 august 2016. 
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2. Aprobarea Procesului - Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

judeţean Prahova din data de 16 septembrie 2016. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al 

judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean 

Prahova la 30 septembrie 2016 - iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 604,73 mii lei pentru 

finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale în 

învăţământul de masă pe anul 2016 – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a 

bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2016 

– iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean 

Prahova. 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Prahova a unui teren, proprietate publică a judeţului Prahova, 

situat în municipiul Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 12 şi transmiterea acestuia în 

administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova – iniţiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a 

bunului imobil „Împrejmuire staţie de epurare Vălenii de Munte”, concesionat 

Societăţii Comerciale „Hidro Prahova” S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare – iniţiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu 

Asociaţiei Noi şi Ceilalţi, în imobilul situat în Ploieşti, Bd. Republicii nr. 271, aflat 

în proprietatea publică a judeţului Prahova şi în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Ploieşti – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, preşedintele Consiliului 

judeţean Prahova. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor, procedurilor şi 

atribuţiilor specifice în baza cărora preşedintele Consiliului judeţean numeşte şi 

eliberează din funcţie administratorul public – iniţiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţi din 

judeţ, alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe anul 2016, în vederea 

realizării unor obiective de interes public şi modificarea prevederilor unor hotărâri 

ale Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în 

Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze 

pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 – iniţiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de 

doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova. 
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13. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a 

Drumurilor Judeţene Prahova – iniţiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

preşedintele Consiliului judeţean Prahova. 

14. Diverse.   

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc foarte mult. 

  Primul punct pe ordinea de zi este aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului judeţean, din data de 31 august. 

  Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 2 este aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei extraordinare din 16 

septembrie. 

  Dacă nu sunt probleme, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi ”pentru” și o 

abținere (Sfîrloagă Ludmila). 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna Ludmila se abţine, pentru că nu a participat. 

 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Să ştiţi că nu este o condiţie. 

  Vă mulţumesc. 

  Numărul 3 la ordinea de zi este „proiect de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub 

autoritatea Consiliului judeţean Prahova, la 30 septembrie”. 

  Doamna Dovîncă, cât avem execuţia, ca să îi informăm pe stimaţii colegi? 

  La 30 septembrie, execuţia, cât a fost? 

  Trebuie să ne înţelegeţi că astăzi am finalizat controlul Curţii de Conturi, şi 

am semnat şi am avut foarte multă treabă. Doamna Dovîncă a fost, după cum cred că 

bine realizaţi, implicată în acest control şi a fost unul... 

  Eu zic că am ieşit cu bine, dar controlul a fost unul dificil, vă daţi seama că au 

verificat absolut tot. 

  Spuneţi-ne! 

 

  Dna Maria Dovîncă  

  Execuția pe trei trimestre atât la Consiliul judeţean, cât şi la unităţile 

subordonate, la Venituri proprii, din program, din 245.240,67 s-a realizat 108.715 

reprezentând un procent de 93,84%. 
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  La Secţiunea de Dezvoltare dintr-un program de 69.526,18 s-a realizat 

48.718,89, în procent la venituri de peste 100%, însă la cheltuielile de dezvoltare, 

procentul de realizare este de 24,83%, aceasta însemnând că, dintr-un program de  

132.036,47 s-au realizat, prognozat pe trei luni 99.378,87 şi s-a realizat 24.675,54. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc foarte mult. 

  Aici ar fi multe lucruri de spus. 

  În principal şi nu ca scuză, ar fi modificarea legislativă survenită la jumătatea 

anului, cea care a modificat Ordonanţa nr. 34 şi a devenit Ordonanţa nr. 98. 

  Am avut mult impedimente în a înţelege aceste modificări şi a le pune în 

practică, dar au mai existat cauze şi de natura proiectării – Şcoala Specială nr. 1, pe 

care abia acum am pornit-o pe SEAP şi multe alte lucrări care sunt tot în faza de 

proiectare, cum ar fi iluminatul dinspre Spitalul judeţean către Sensul giratoriu – 

suspendat, conducta de la Crasna, pentru care nu am primit autorizaţie din partea 

Direcţiei, din subordinea noastră, de Urbanism, şi pe care a trebuit să o facem în 

două bucăţi – înlocuirea de ţeavă într-o anumită parte a proiectării şi refacerea 

bazinelor în altă lucrare. 

  Sunt multe speţe diferite, tocmai din acest motiv am şi preferat anul acesta să 

avem alocări bugetare - zic eu, mari -, către primării, că poate, dânşii reuşesc mai 

uşor să iniţieze procedurile de achiziţie publică, fiind vorba şi de lucrări mai mici, nu 

la fel de mari ca şi cele ale Consiliului judeţean.  

  Cam atât am avut să vă spun. 

  Despre execuţie, pot să vă spun despre lucrările pe care le avem în derulare şi 

lucrările care vor mai ridica acest procent. Este vorba de sensul giratoriu de la DJ 

236, pe care noi sperăm să îl finalizăm. Este vorba de deszăpezire care, la fel, are 9 

milioane de lei alocaţi pe anul acesta. 

  Covoarele asfaltice, cu care suntem în evaluare - s-au finalizat depunerile şi 

primele verificări ale ofertelor -, avem 14 ofertanţi la covoarele asfaltice, noi sperăm 

măcar să le demarăm, dacă vremea va ţine cu noi, reuşim să le finalizăm, dacă nu, le 

vom suspenda şi le vom continua în primăvară, dar vom reuşi să atingem cel puţin 

un 35 – 40% din Dezvoltare, cu lucrările pe care le avem în derulare.  

  Dacă sunt alte întrebări? 

  Vă rog, domnul Tudora! 

 

  Dl. Dorin Tudora 

  Doar ca o sesizare - cheltuielile de dezvoltare.  

  Văd un procent foarte mic, exact pentru cele două spitale - Obstetrică şi 

Spitalul Judeţean -, de 22,4%. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Este corect.  

  Procedura de achiziţie, începută în luna  martie - aprilie, a fost finalizată – 

cred că vi s-a adus la cunoştinţă - la începutul lunii octombrie. 

  Este vorba de suma de 15 milioane de lei noi. 
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  Licitaţia a fost câştigată cu suma de 10 milioane, aproximativ. Este în derulare 

procedura de achiziţie, procedura de implementare, construcţia efectivă şi 

modernizarea efectivă a secţiilor Spitalului judeţean. 

  Motivul a fost, în special, durata mare la evaluarea ofertelor. 

  Au fost 17 firme ofertante pentru această lucrare, iar domnii de la Spitalul 

judeţean... Dacă nu ştiaţi, există o diferenţă mare între Spitalul de Obstetrică – 

Ginecologie şi Spitalul Judeţean: Spitalul de Obstetrică are foarte mulţi doctori şi 

foarte puţini TESA, neavând nici director economic. 

  Spitalul judeţean are mulți TESA, dar niciunul nu este inginer de specialitate 

şi nu aveau cum să verifice şi au cooptat din cadrul Consiliului judeţean, personal, 

ca să facă evaluările pentru acele oferte pentru licitaţie. 

  Spitalele au mai mult personal medical, decât personal TESA care să verifice 

documentaţii tehnice şi a trebuit să îi ajutăm noi, să intrăm în Comisiile de licitaţie 

cu diriginţi, cu ingineri, în special, este vorba de domnul Şerbănoiu care a participat 

acolo, la... 

  Dar, din acest motiv, gradul lor nu a fost aşa de ridicat, pentru că suma alocată 

la începutul anului, abia acum încep să o folosească. 

  S-ar putea ca gradul acela de 22% să ajungă undeva la 40 – 50, pe măsură ce 

se facturează de către firma care a câştigat execuţia lucrărilor. 

  Dacă mai sunt şi alte întrebări? 

  Dacă nu, vă supun la vot, proiectul numărul 3 - ,,execuţia bugetului propriu la 

30 septembrie”. 

  Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Numărul 4 este „proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 604,73 mii 

lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor, cu cerinţe educaţionale 

speciale în învăţământul de masă”. 

  Este vorba de Centrul CJRAE, cel prin care drepturile acestor elevi încadraţi 

în învăţământul de masă sunt repartizate. 

  După cum aţi fost informaţi şi la o şedinţa ulterioară, am primit banii de la 

Guvern pentru aceste drepturi, deci, noi îi alocăm către dânşii. 

  Despre aceasta este vorba. 

  Dacă sunt aici nelămuriri sau completări? 

  Dacă nu sunt, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Numărul 5 este „proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu şi a 

bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean”. 
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  Noi, la începutul anului, când am conturat bugetul, atât al nostru cât şi al 

instituţiilor de sub autoritatea Consiliului, le-am alocat fonduri pentru salarizare 

până în luna... 

  Doamna Dovîncă, până în luna octombrie sau noiembrie? 

 

  Dna Maria Dovîncă 

  Până în luna noiembrie. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Noiembrie? 

 

  Dna Maria Dovîncă 

  Aici, diferenţele care se supun rectificării se datorează și unor creșteri 

salariale prin unele hotărâri de Guvern. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Mai ales creşterea salariului minim pe economie, care a ajuns la 1250. 

 

  Dna Elena Ion 

  1250. Dar nu numai minim pe economie. S-au adus la nivelul de bază maxim 

din instituție şi celelalte salarii care erau sub acesta… Ordonanțele nr. 20 și nr. 43. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Ştiţi, când s-a reglat, ca să nu mai existe discrepanţe între salariaţi... 

 

  Dna Elena Ion 

  Cu aceeaşi funcţie şi acelaşi grad. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  ... grad. 

  Şi de aici au intervenit anumite creşteri salariale, anumite costuri şi anumite 

lucruri nu au fost bugetate și acum facem aceste reglaje. 

  Sunt câteva instituţii care au parte de sume foarte mici. 

  Unii şi-au găsit banii la alte capitole şi am redirecţionat către salarii. Nu cred 

că… 

  Dacă aţi studiat un pic materialul, sunt sumele foarte mici şi nu cred că ele 

constituie o problemă, oricum, este vorba de salariile personalului –majoritatea, 

singurele. 

  Rectificări notabile – este vorba, în cadrul Consiliului judeţean, unde, pentru 

reparaţii curente, mai alocăm o sumă destul de mică, cred că 300 mii de lei. 

  Doamna Dovîncă, cât alocăm la reparaţii, la noi, la Consiliu? 

 

  Dna Maria Dovîncă  

  Nu cred… Cred că este vorba de investiţii pe faţada Consiliului judeţean.. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Da. 
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  Dna Maria Dovîncă 

  300 mii. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  În rest, v-am spus, Biblioteca... 

  Spuneţi! 

 

  Dl. Gabriel Hornoiu 

  La Spitalul judeţean, ce se întâmplă, că se rectifică, în minus, cu 12 milioane? 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă explică doamna Dovîncă, imediat. 

 

  Dl. Gabriel Hornoiu 

  12 milioane rectificate în minus, de la medicamente, materiale sanitare și 

obiecte… 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Doamna Dovîncă, modificarea de la Spitalul Judeţean, pe care şi-au făcut-o 

dânşii în cadrul bugetului...? 

 

  Dna Maria Dovîncă 

  Este propunerea de la venituri, dar este domnul Florea aici. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Domnul Florea, scuze, nu v-am văzut! 

  Solicitarea a venit de la dumneavoastră. 

  Vă rog! 

 

  Dl. Ion Florea 

  Am solicitat o listă, datorită faptului că am estimat valori mai mari la 

contractul cu Casa și la contractele pe programele de sănătate. 

  Acum, la trimestrul patru, ne-au dat programele, numai pentru contractele   

mai mici decât am estimat 

  De asemenea, am redus și unele capitole de cheltuieli care au fost estimate 

pentru tot anul de exercițiu prognozat, dar acestea nu împiedică derularea 

programului și bugetul de venituri și cheltuieli. Sumele erau estimate la cât ne-am fi 

dorit noi şi la cât ar fi trebuit să fie finalizat Spitalul județean. 

  La momentul acesta le-am redus la nivelul contractelor încheiate. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Noi am discutat cu Spitalul judeţean şi, în măsura în care, până la sfârşitul 

anului, vor mai necesita nişte sume să fie alocate către dânşii, pentru funcţionare, ne 

vom reface noi bugetul şi vom aloca către dânşii.  

  În primă fază, dacă am găsi la dânşii, în buget, nişte sume pe care puteau să le 

realoce, am considera că, mai întâi... 
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  Anul trecut, de exemplu, Spitalul Judeţean a dat înapoi 1 milion de lei, dacă 

nu mă înşel, pentru că nu i-au folosit. 

  Aşa am preferat acum, că, dacă se mai necesită, o să le alocăm. Deci, nu a 

constituit o problemă. 

  Dacă mai sunt alte întrebări la acest punct, numărul 5? 

  Dacă nu sunt, cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Aş vrea să menţionez că punctele numărul 6, 7 şi 8, sunt puncte cu două 

treimi.  

  Revenind la punctul nr. 6, aş vrea să vă fac un scurt istoric: fosta Bancă 

Agricolă de pe Bulevardul Independenţei, clădire care a fost în patrimoniul 

Consiliului judeţean Prahova, în acest moment este dată în administrare la APIA. 

  Dânşii au început să o modernizeze, să o renoveze, pentru a-şi muta sediul 

social acolo şi au făcut o solicitare pentru o suprafaţă de 200 şi ceva de metri 

  Cât? 

 

Dna Livia Barbălată 

56 m 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Îmi cer scuze! Pentru parcare. 

  Acea suprafaţă fusese dată în administrare Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Prahova, pentru amplasarea unui transformator. 

  Au discutat cele două instituţii între ele şi au venit, împreună, cu această 

solicitare. 

  Având în vedere faptul că cei de la ITM nu folosesc acea suprafaţă de 56 

metri, să o dăm către APIA, pentru a avea şi dânşii parcare la clădirea care este în 

curs de renovare şi va fi finalizată, speră dânşii, până la sfârşitul anului. 

  Dacă sunt probleme la acest punct de pe ordinea de zi? 

  Eu am vrut să vă fac istoria ca să înţelegeţi din ce cauză se apelează la noi 

pentru transferarea acestei suprafeţe, acestor 56 de metri. 

  Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 7 este un ,,proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public 

în domeniul privat al judeţului Prahova pentru scoaterea din funcţiune, casare şi 

valorificare a bunului imobil „Împrejmuire staţie de epurare Vălenii de Munte”. 

  Nu vă mai citesc şi titlul proiectului, pentru că sunt sigur că l-aţi citit. 

  Aici este vorba de Master Planul de Apă şi Canal, care se derulează în acest 

moment, iar la Văleni, împrejmuirea împiedică realizarea acestui proiect. 
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  Bine, împrejmuirea, după finalizarea proiectului, va fi din nou edificată, dar, 

în acest moment, este vorba de scoaterea din funcţiune a gardului, a împrejmuirii, 

deci, despre aceasta vorbim. 

  Este un pas necesar, întrucât se află în patrimoniul nostru şi dat în 

administrare către „Hidro Prahova”, prin contractul de delegare a gestiunii a 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. 

  Dacă sunt comentarii la acest punct? 

  Dacă nu sunt, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? 

  Domnul Pîrvu, aţi rămas cu mâna ridicată! Sunteţi pentru? Unanimitate. 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Vă mulţumesc. 

  Proiectul nr. 8 pe ordinea de zi, este „proiect de hotărâre privind atribuirea în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu Asociaţiei „Noi şi ceilalţi”, în imobilul situat în 

Ploieşti, str. Republicii nr. 271”. 

  Este vorba de o asociaţie care combate HIV, este vorba de un spaţiu în locaţia 

Boli Infecţioase şi, aşa cum am procedat, de obicei, în astfel de situaţii, am acceptat, 

au acordul Spitalului pentru acest spaţiu. 

  Este o Asociaţie de binefacere -desfăşoară un program naţional al persoanelor 

depistate seropozitiv. 

  Am zis că orice ajutor, în acest sens, este binevenit şi, dacă aveam acest spaţiu 

să le punem la dispoziţie, nu am văzut un impediment. 

  Dacă nu sunt probleme, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă 

se abţine cineva? 

 

  Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 35 voturi ”pentru”. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Numărul 9 pe ordinea de zi este „proiect de hotărâre privind modificarea 

criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice, în baza cărora preşedintele 

Consiliului judeţean numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public”. 

  Am demarat procedura pentru administrator public şi am observat că s-a 

înscris un singur candidat, dacă nu mă înşel eu - şi acela a fost respins. Criteriile 

fiind, într-o oarecare măsură, restrictive, cei zece ani vechime impuşi, zece ani 

vechime în specialitate - de menţionat, nu zece ani vechime în câmpul muncii. Și, 

din acest motiv, ne dorim ca să poată toată lumea care îşi doreşte şi care îndeplineşte 

măcar cinci ani vechime - pentru că la funcţionarii publici ca să aibă funcţie de 

conducere, ştiţi… E vorba de trei ani, nu?  

 

Dna Elena Ion 

Trei ani pentru director și doi ani pentru șef birou și șef serviciu. 

 

(Domnul consilier județean Sepși Daniel s-a retras de la lucrările ședinței). 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Am zis, totuşi, să fie peste director, pentru că va coordona activitatea 

directorilor, dar am zis şi zece ani, deja, din ceea ce am observat, l-am scos o dată la 

concurs, mai rămânea să îl mai scoatem o dată, să nu se prezinte iarăşi nimeni, am 

zis, măcar diminuăm acest criteriu de zece ani, la cinci ani. 

  Sperăm, totuşi, de data aceasta, să vină cineva care să fie eligibil, măcar să 

putem să susţinem concursul că, până în acest moment, nici măcar nu am ajuns la 

faza de concurs, am ajuns la faza de eligibilitate a dosarelor. 

  Am mai modificat şi altceva, doamna Nuşa? 

 

  Dna Elena Ion 

S-a punctat caracterul și statutul acestei funcţii, este o funcţie pentru care 

numirea se face în baza unui contract de management, pe o perioadă determinată, 

perioada mandatului…, maxim perioada de mandat a președintelui Consiliului 

judeţean. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Corect. 

 

  Dna Elena Ion 

  La proba de interviu, deci, a doua probă, își susţine şi un proiect de 

management, respectivul candidat, în funcţie de o listă cu teme pe care o punem la 

dispoziţie, odată cu declanşarea procedurii și publicarea acesteia. 

 

  Dl. Bogdan Andrei Toader 

  Măcar să ajungem până acolo. 

 

  Dl. Eugen Ionică 

 Cum este făcută această listă? 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 De teme? 

 Nu vă gândiţi că acum... sau strategia la sănătate. Şi aceasta poate să fie o 

temă. 

 Pentru astfel de strategii, să vedem cum anticipează sau cum ar dori să rezolve 

astfel de probleme de interes judeţean. 

 Dacă nu sunt alte probleme la acest punct, eu vi-l supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 

 

 Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 34 voturi ”pentru”. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Aş vrea, totuşi, să fac eu o menţiune. La concursul de la Centrul de Cultură, 

care a fost prima dată scos la concurs şi, la fel, nu a venit nimeni… A fost, doamna 

Nuşa? 
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 Dna Elena Ion 

 Prima procedură declanşată, undeva în august, am avut un singur dosar, dar, 

care a fost respins la faza de selecție şi a doua procedură, avem un candidat, 

Ştefănucă Anişoara. A câştigat concursul de proiecte, a depus un proiect   

management şi acum suntem în faza de numire, prin dispoziția domnului președinte 

și încheierea contractului de management, pentru o perioadă de cinci ani. Caietul de 

sarcini aşa a fost stabilit. Cu indicatori, cu… 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Dacă, la evaluări, acest manager va lua sub şapte? 

 

 Dna Elena Ion 

 Da, se reziliază de drept. 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 S-a întâmplat o dată, de aceea am ţinut să specific acest lucru şi nu se mai 

poate prezenta, ulterior, la alt concurs. 

 Eu zic să suntem, cât de cât, corecţi. 

 În aceeaşi măsură şi postul de şef serviciu de la Resurse umane, în urma 

concursului ţinut la ANFP Bucureşti, a fost adjudecat. 

 Aţi cunoscut-o pe doamna Nuşa… 

 

  Dna Elena Ion 

  Ion Elena 

 

 Dl. Bogdan Andrei Toader 

 Eu îi spun doamna Nușa că așa am cunoscut-o. Dar trebuia să vă informez şi 

de acest lucru - că a ţinut concursul la ANFP. Acolo s-a ţinut concursul şi evaluatorii 

au fost din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

 Numărul 10, este proiect de hotărâre privind… 

 Trebuie să votăm…  

 Am votat, așa este. 

  Numărul 10 – ,,proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu 

localităţi din judeţ, alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova, în vederea 

realizării unor obiective de interes public”. 

 Vă rog să îmi acceptaţi să vă citesc. Am aici un întreg dosar. 

 În primul rând, aş vrea - pentru că este în interesul Consiliului judeţean să 

ajute toate primăriile din judeţ, aşa cum este în interesul dumneavoastră să rugaţi 

primarii cu care aveţi relaţii sau interacţionaţi poate mai des decât mine -, să cheltuie 

primarii banii alocaţi. 

 Avem, până în acest moment, din toate sumele alocate, un procent de 34 – 

35%. 

 A venit deja vremea rea. 

          V-aş ruga să îi contactaţi şi să discutaţi cu dânşii, pentru că este foarte 

important să cheltuie aceşti bani, pentru că, altfel, ei vor fi retraşi în cadrul bugetului 

Consiliului judeţean. Deci, ei vor pierde, dacă nu reuşesc să îi cheltuie şi trebuie 

atenţionaţi, cu privire la acest aspect. 
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 Acum, pentru proiectul de pe ordinea de zi şi pentru amendamentele care sunt 

foarte multe, pentru că multe primării au solicitat redistribuire, modificare de titlu, 

din nou, văzând că perioada este una de aşa natură, încât nu mai pot cheltui... 

 În primul rând, avem modificările. 

 Se modifică poziţiile 7, 30, 57 şi 85 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

nr. 141 din 2016, după cum urmează: 

a) redistribuirea sumei de 160.000, de la obiectivul „Lucrări extindere Staţie 

epurare fir II”; 

- pentru finanţarea obiectivelor: suma de 60.000 ,,Reabilitare strada Aleea 

Mihai Bravu, oraşul Mizil. Și suma de 100.000 pentru ,,Reabilitarea străzii 

Maior Ivanovici”. 

Aceasta este rugămintea din partea domnului primar de la Mizil. 

          b) Schimbarea denumirii obiectivului „Întreţinere drum asfaltat DN1D Moară 

Cioranii de Sus”, în „Întreţinere drum asfalt DN1 D - fost SMA şi întreţinere drum 

asfaltat DN1 D - Moară Cioranii de Sus - comuna Ciorani”. 

 Este vorba de denumire, aici. Aşa a avut proiectul. 

 Completarea denumirii obiectivului „Racordare la reţeaua electrică a locului 

de consum permanent Pompă Apă, punct Olarii Vechi” cu ,,Racordare la reţeaua 

electrică a locului de consum permanent Pompă Apă, Punct Olarii şi Olarii Vechi, 

comuna Olari”. 

 Dacă doriţi, eu vi le citesc pe toate, dar sunt foarte multe. 

 Vă spun ceva!, în afară de modificări, avem asocierile, pe care o să le citesc. 

 La câteva dintre ele aş vrea să vă exemplific pentru ce am făcut aceste alocări. 

 La Breaza: ,,Lucrări de optimizare a sistemului de automatizare a staţiilor de 

pompare SP1 şi SP2”. 

 Este vorba de staţiile făcute cu norvegienii… Elvețienii!... Danezi! Danezi, 

vedeți! Ştiam că este o ţară nordică. 

 Problema este că „Hidro Prahova” a preluat tot sistemul de Apă şi încasează 

bani de la Apă, dar nu a preluat aceste staţii, pentru că nu doresc să investească în 

ele, iar primăria ar dori să le predea către „Hidro Prahova”, dar mai întâi trebuie să 

investească. Și este vorba de aceste două staţii – optimizarea sistemului de 

automatizare, nu altceva. 

 Și am decis să le alocăm acest sprijin la rugămintea „Hidro Prahova” şi a 

primăriei, aşa ajutăm ambele instituţii, să pună la punct acest proiect. 

 La Băneşti - este vorba de domnul primar din Băneşti, care a finalizat toate 

sumele alocate pe anul acesta şi mai are nişte ,,lucrări de reparaţii la drumuri locale” 

 La Blejoi, domnul primar îşi doreşte amenajarea unui sens giratoriu. 

 Cum ieşim din Ploieşti, spre cimitir, spre Vega, exact acolo unde este acel Y -

DN1 A cu… Sunt foarte multe accidente… Iar dânsul a zis că are deja proiectul, dar 

a zis că ar fi cazul să contribuim şi noi, având în vedere că ne va ajuta şi pe noi 

judeţul şi localitatea Ploieşti. 

 Este vorba de suma de 400 mii de lei.  

Atât este tot proiectul, ca şi la Bucov, dar are avizul şi autorizaţia obţinute de 

la CNADNR, care erau cel mai mare impediment.  

Este vis-a-vis de cimitir. 

Acolo doreşte să amplaseze acest sens giratoriu. 

Este cea mai uşoară ieşire către Văleni. 
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Deci, dacă cineva vrea să iasă din Ploieşti către Văleni... 

Şi vreau să vă spun că eu, care frecventez drumul, ştiu şi care este perioada –

după ce a fost ridicată bariera, este o coadă atât de mare încât nu se poate încadra 

nimeni către stânga. 

Vă spun că am stat acolo aproximativ 12 – 13 minute. 

Majoritatea lucrărilor pe care le-am avut în vedere au fost lucrări ori de 

infrastructură rutieră pe drumurile judeţene, cum sunt la Păuleşti acele trotuare care 

sunt pe drumul judeţean. 

Vă spun ceva: cine crede că Păuleşti este o localitate bogată, se înşeală. 

Credeţi-mă pe cuvânt! 

Am văzut la dânşii, în acest moment, la Finanţe, mai au în cont, cred,  50 mii 

de lei. 

Este o datorie pe care au plătit-o de la SAPARD, dar trecem peste aceasta. 

Poiana Câmpina - tot pe drumul judeţean 101 P are nevoie. 

Plopu - pe drumul judeţean 102 E. 

La Jugureni este vorba de construire priză captare izvor. 

În urma deficienţelor de alimentare cu apă din această vară, domnul primar a 

iniţiat acest proiect. 

Ştiţi că a fost o perioadă de secetă, Mizilul nu a putut să pompeze apă către 

Jugureni şi se chinuie cu această captare şi tot la acest proiect mai am câteva 

modificări care, dacă mă credeţi, le-am primit pe ultima sută de metri. Și este vorba 

de propuneri de redistribuire. 

O să vă supun amendamentul, mai întâi, la vot şi apoi proiectul. 

Colceag – de la ,,Realizare Cămin Cultural, doreşte Gospodărire de apă 

potabilă, reţea distribuţie apă” - are un proiect obţinut prin AFM şi care are nevoie 

de cofinanţare. 

Cofinanţarea este destul de mare – 30% la aceste proiecte prin AFM, cum este 

şi cazul la Cocorăştii Mislii şi la Colceag şi la Izvoarele. Și este destul de greu 

pentru bugetul local să suporte la ultima facturare partea de cofinanţare, în jur de 

500 mii. 

Îi relocăm aceşti bani, deocamdată. Să vedem dacă vine cu altă solicitare... 

La Poseşti - altă redistribuire: de la ,,Asfaltare DC 34B - Sat Valea Screzii - 

suma de 100.000 la ,,Reparaţii şi întreţinere DC 35  și drum sătesc Valea Plopului”. 

Un alt amendament este o propunere de încadrare bugetară a unui obiectiv, de 

la un capitol la altul. 

La Fulga - de la ,,Montat post de transformare pentru alimentare cu energie 

electrică la sala de sport”, la ,,Montat post de transformare pentru alimentare cu 

energie – suma… De la capitolul 67 la 70 – a fost încadrat greşit la 67 și îl încadrăm 

la 70, la Capitolul 70 - acest post de transformare pentru energie electrică la sala de 

sport. 

Dacă nu ştiaţi, Fulga a finalizat sala de sport, o sală destul de mare. 

 

Dl. Eugen Ionică 

Cam mare. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Cam mare. Și eu sunt de acord aici. 
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Dl. Adrian Ionică 

La Păulești este mai mică. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Cea de la Păuleşti este pe CNI, sunt proiecte – tip. Acela a fost acordat... El şi-

ar fi dorit mai mare, vă spun, sigur, dar: „Calul de dar nu se caută la dinţi!”. 

Apoi, tot ca amendament, la localităţile cu care se asociază judeţul Prahova, 

mai avem două solicitări venite pe ultima sută de metri – este vorba de comuna 

Bătrâni. 

În urma executării lucrărilor de apă şi canalizare, solicită pentru ,,pietruire, 

pentru refacerea drumurilor”, 50.000. Am zis că nu este un capăt de ţară, mai ales că 

vine sezonul ploios. 

Este alocare nouă, pe lângă cele pe care le-am avut în proiectul de hotărâre. 

Iar ultima şi aici, cu rugămintea să fiţi foarte îngăduitori, pentru că localitatea 

Plopeni trece printr-o situaţie destul de dezastruoasă. 

Domnul Ionică, care locuieşte acolo, vă poate spune. 

 

Dl. Adrian Ionică 

Nu au bani de salarii. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Au de salarii?  

Nu. 
 

Dl. Adrian Ionică 

Au bani doar să existe.  
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Nu au bani şi, ca să reuşească şi dânşii... Este vorba de lucrări de 

,,împrejmuire cu plasă metalică (panouri bordurate)”. 

Este vorba de suma de 150.000 de lei. 

Menţionez că dânşii şi-au finalizat toţi banii pe care i-au avut alocaţi pe anul 

acesta, care au fost 88 mii, o dată. Și încă 80 mii, altă dată. O sumă foarte mică 

pentru oraşul Plopeni, dar acum nici noi nu ne aşteptam să ajungă în această situaţie. 

Ce pot să vă spun? 

 

Dl. Adrian Ionică 

Sunt agenți acolo care nu-și fac datoria. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Cei care nu îşi plătesc taxele şi impozitele. Noi ştim situaţia, am ridicat-o de 

mai multe ori la Finanţe. 

Acestea au fost amendamentele, stimaţi colegi! 

Am în spate cererile dânşilor, ca anexă, pentru că era normal să văd pentru ce 

solicită banii.  

Acum, aceste amendamente fiind făcute... 

Vă rog!  

 Nu votaţi. Nu participaţi la vot, am înţeles. Nici dumneavoastră... 
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(Domnii consilieri județeni Adrian Ionică și Darius Dumitru Meșca nu 

participă la vot)  

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, domnul Pinţoiu! 

 

Dl. Toma Pinţoiu  

Mulţumesc, domnule preşedinte! 

Văd că, din aceste două proiecte, nu s-a făcut decât unul. 

Ori facem denumirea şi schimbarea denumirilor de proiecte în curs, ori facem 

alte proiecte noi. 

Grupul ALDE doreşte ca să voteze schimbarea denumirii pe proiectele vechi 

şi, mai ales, cel care a venit cu noi hotărâri, pe proiectul nou. 

Deci, nu votează proiectul nou. 

Este vorba de parteneriatele noi pe care noi nu le-am ştiut până acum. 

Este vorba de cele opt parteneriate noi pe care dumneavoastră ni le-aţi adus -

de-abia astăzi am auzit şi noi de ele. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles. Îmi cer scuze! 

La şedinţa pregătitoare... 

 

Dl. Toma Pinţoiu  

Nu am ştiut. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

A fost domnul Pătraşcu şi i-am spus de aceste alocări. 

 

Dl. Toma Pinţoiu 

Domnul preşedinte, una este când... 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Vorbiţi de cele două, pe care le-am făcut eu amendament, astăzi? 
 

Dl. Toma Pinţoiu 

Nu, vorbim de proiectele vechi cu schimbare de denumire şi parteneriatele noi 

pe care apar cu proiectele vechi. 

Ori le băgăm în acelaşi proiect, ori facem schimbare de proiect.  

Parteneriatele noi, am dori să fie separat votate. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Hotărârea cuprinde şi parteneriate noi -cum am spus- că, pentru anumite 

localităţi... Iar, tot hotărârea, cuprinde şi schimbări de denumire. 

Deci, nu aveţi cum să le votaţi separat, că este hotărâre. 

 

Dl. Toma Pinţoiu  

Grupul ALDE nu votează parteneriatele noi. Mulţumesc. 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 

Am înţeles. 

Vă rog, domnul Horia Toma! 

 

Dl. Horia Victor Toma 

Domnule preşedinte, cu riscul de a fi pisălog, văd aici, în acest tabel cu şase 

poziţii de parteneriat, comuna Şoimari. 

Comuna Şoimari are patru unităţi şcolare care nu au autorizaţie sanitară de 

funcţionare, lucru pe care îl ştie şi presa, îl ştie toată lumea. 

Este ruşinea judeţului nostru şi, totuşi, aici, primăria vine şi vorbeşte despre 

modernizare teren de sport în comună. 

Este chiar atât de presantă această chestiune? 

Şi, permiteţi-mi să vă mai spun ceva! Întâmplător, cunosc! 

Terenul de sport din comună, cu suprafaţă sintetică, este în curtea şcolii de 

centru. 

În perioada 2012 – 2016, vreau să vă spun că a fost chiar un conflict între 

conducerea şcolii şi viceprimarul de la acea vreme. Iertaţi-mă, nu ştiu cum îl 

cheamă, nu ştiu de la ce partid, dar care venea sâmbăta şi duminica cu prietenii, 

jucau fotbal acolo, lăsau maldăre de sticle de bere şi primăria şi şcoala trebuiau să 

strângă în urma lor.  

Pentru că directorul a îndrăznit să le atragă atenţia că: „Domnule, parcă ar fi 

bine să lăsaţi curat!”, conducerea primăriei a solicitat, la vremea respectivă, 

Inspectoratului, schimbarea directorului. 

Bineînţeles că nu am luat în considerare treaba aceasta. 

Adică, dacă este vorba să facem iar un teren de sport, să îl modernizăm, ca să 

vină nu ştiu cine şi să joace fotbal în zilele de weekend, eu cred că poate am găsi o 

destinaţie mai propice acestor bani. Vă mulţumesc. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader  

Şi noi vă mulţumim pentru punctul dumneavoastră de vedere.  

Noi nu putem să intervenim în desfăşurarea activităţii, nici a consiliului local, 

nici a primăriei, putem doar să dăm curs solicitărilor dânşilor, sau să nu dăm curs. 

În privinţa acestei solicitări, presupun că este vorba de acelaşi teren de sport la 

care cred că se va înlocui terenul, gazonul propriu – zis. 

Nu ştiu ce să vă spun. Aşa a venit solicitarea. 

Dacă dumneavoastră consideraţi că nu este necesar, puteţi... Am înţeles. 

În privinţa şcolilor, de la dânsul trebuie să pornească iniţiativa şi noi, cum aţi 

spus şi dumneavoastră, îi sprijinim pe absolut toţi, în măsura posibilităţilor, dar nu 

putem să stabilim noi priorităţile comunei. Bun. 

Dacă sunt alte comentarii? 

Dacă nu, vă supun la vot, în primul rând, amendamentul făcut la acest proiect 

şi abia apoi o să vă supun hotărârea în întregimea ei. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Patru abţineri. 

 

Propunerea a fost aprobată cu 28 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (Vasile 

Ardeleanu, Vasile Pătrașcu, Toma Pințoiu și Horia-Victor Toma). 
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Dl. Bogdan Andrei Toader 

Vă rog, doamna Dovîncă! 

 

Dna Maria Dovîncă 

Să se menționeze că banii vor fi alocați de la Capitolul Bunuri și servicii – 

Capitolul 51. Ultimele două poziții. 
 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Să se menţioneze că banii vor veni de la Capitolul „Bunuri şi Servicii”. 

Se rectifică bugetul. 

Deci, supun la vot şi această rectificare. Cine este pentru a se rectifica 

bugetul? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Patru abţineri. 

 

Propunerea a fost aprobată cu 28 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri” (Vasile 

Ardeleanu, Vasile Pătrașcu, Toma Pințoiu și Horia-Victor Toma). 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Vă mulţumesc. 

Şi acum hotărârea în întregimea ei. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se 

abţine cineva? Patru. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 28 voturi ”pentru” și 4 

”abțineri” (Vasile Ardeleanu, Vasile Pătrașcu, Toma Pințoiu și Horia-Victor Toma). 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Cu părere de rău că, colegii de la ALDE au decis să se abţină. 

Cred că a fost o mică neînţelegere. 

Vă rog, domnul Enescu! 

 

Dl. Rareş Dan Enescu 

Dragi colegi, să nu se înţeleagă că suntem aliaţi cu Partidul Naţional Liberal, 

dar, întâmplător, pentru binele judeţului Prahova, s-a votat proiectul acesta. 

Mulţumesc. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Este lipsa de comunicare, cred. 

Vă mulţumesc şi mergem mai departe cu ordinea... 

Vă rog! 

 

Dl. Dan Ciolac  

Susţin cele spuse de colegul Rareş. 

Nu suntem eu în alianță, dar, pentru binele judeţului, votăm. 
 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Numărul 11 pe ordinea de zi este ,,proiect de hotărâre privind atribuirea unor 

licenţe de traseu, pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 
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curse regulate, cuprinse în programul de transport persoane prin curse regulate 

efectuate cu autobuze pentru 01.01.2014 – 30.06.2019” - proiect iniţiat de doamna 

Ludmila Sfîrloagă. 

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? 

 

Dna Rodica Mariana Papuc 

Să se menționeze că nu voi participa la vot. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Doamna Papuc… 

Nu participaţi la vot. 

Nu am apucat să vă spun ,,Condoleanțe! Îmi pare rău! Am văzut pe Facebook, 

dar…” 

Domnul Sepşi nu mai participă la vot, că a plecat din sală. 

De menţionat şi acest lucru. A avut o treabă destul de importantă, credeţi-mă! 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi ”pentru”. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Vă mulţumesc. 

Numărul 12 este proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

Sunt Convenţiile, aşa cum le ştiţi dumneavoastră denumite. 

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu 33 voturi ”pentru”. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Numărul 13 – aş vrea să vă explic eu. Durează două minute explicaţia. 

În acest moment, avem în evaluare ofertele depuse pentru procedura de 

deszăpezire pentru următorii trei ani.  

Întrucât există posibilitatea ca, în acest timp, până la desemnarea câştigătorilor 

şi semnarea contractelor, să avem parte de un timp nefavorabil - ceea ce include şi 

polei şi gheaţă şi, Doamne fereşte! zăpadă pe drumurile judeţene – trebuie să fim 

precauţi, să ne luăm măsurile de rigoare, astfel încât proiectul nr. 13 vă propune 

aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare la Direcţia 

Judeţeană de Pază, Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene, pentru 

a putea să intervină într-o astfel de situaţie. 

Nu ne aşteptam să fie necesară iniţierea unui astfel de proiect, dar am zis că 

„Paza bună trece primejdia rea”. 

Nu este vorba de utilaje, este vorba de intervenţie cu nisip, nici măcar cu sare 

și nisip. Deci, acolo unde se necesită, în zona de deal poate, unde poleiul apare mai 

devreme decât în zona de şes şi am zis să fim pregătiţi, să le dăm posibilitatea, prin 

Regulament, pentru că dânşii nu aveau, prin Regulament, îndepărtarea poleiului. 

Aceasta v-am spus, ca o paralelă, pentru că procedura este în curs de evaluare. 
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Mai sunt prevăzute şi alte cazuri excepţionale: nefinalizarea la timp - din 

motive neimputabile -, a autorităţii contractante, a procedurii legale de achiziţionare 

a serviciilor de deszăpezire. 

Aici este o speţă destul de... 

Noi finalizăm, dar, dacă cei care au participat nu se califică la procedură, noi 

suntem nevoiţi să iniţiem, din nou, o procedură. 

Mai există clauza nr.3 - Nerealizarea de către operatorul contractat a 

obligaţiilor asumate. 

Dacă îl dăm afară şi iniţiem o altă procedură, tot trebuie cineva să aibă grijă 

de aceste drumuri, ca să poată fi practicabile. 

Deci, sunt nişte clauze, pe care noi le-am luat ca măsuri de siguranţă. 

Noi sperăm să nu fie nevoie, dar zicem să fim asiguraţi. 

Dacă sunt alte probleme pentru acest punct? 

Dacă nu sunt, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abţine 

cineva? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului judeţean au fost de acord cu  34 voturi ”pentru”. 

 

Dl. Bogdan Andrei Toader 

Dacă la Diverse, doreşte cineva? 

A! Informarea… 

Da, îmi cer scuze!   

Haideţi, v-aş ruga să mai fim două minute atenţi. 

În urma discuţiilor pe care le-am avut cu Primăria Ploieşti, ne dorim să avem 

o strategie locală de alimentare cu energie termică, la nivelul judeţului Prahova, 

respectiv, a municipiului Ploieşti. 

Pentru acest lucru, într-o viitoare şedinţă a Consiliului judeţean, cât şi a 

Consiliului local, vor fi supuse aprobării - şi, poate, dacă dumneavoastră doriţi 

aprobate -, sumele necesare pentru contractarea unor servicii de consultanţă pentru 

dezvoltarea acestei strategii. 

Este foarte important să vedem unde trebuie să ajungem cu termoficarea. 

În acest moment, avem 50 mii de apartamente care beneficiază de 

termoficare. 

Dacă înmulţim cu o medie de 2,5 persoane pe apartament - 125 mii de 

persoane beneficiază de termoficare. Este o cifră importantă, iar noi trebuie să ne 

asigurăm că, şi pentru aceste persoane, viitorul sună bine. 

Să vedem ce facem cu reţeaua primară – o reabilităm, pe fonduri 

guvernamentale, pe fonduri europene, o aducem dinspre Brazi către marginea 

municipiului, găsim şi alte surse – poate chiar neconvenţionale -, pentru alimentarea 

cu energie termică. 

Am văzut o ofertă din partea celor de la LUKOIL, pentru furnizarea de 

termoficare, dar pentru puţine gigacalorii, care nu ajung la cerinţele municipiului 

Ploieşti. Dar trebuie să avem o strategie şi o gândire comună noi, împreună cu 

Primăria Ploieşti, o strategie pe termen mediu şi lung. 

Aceasta ne dorim. 

În Informarea care v-a fost pusă la dispoziţie - aţi văzut, şi v-aş ruga să o citiţi, 

pentru că o vom discuta într-o şedinţă ulterioară - şi avizele care nouă ne trebuie de  
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